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Descontrol Editorial & Impremta som un 
col·lectiu cooperatiu de persones preocupades 
per la difusió de la cultura i la inquietud 
comuna per la transformació social del món 
que habitem i que ens envolta, infl uencia i 
determina.
Mitjançant la nostra feina, que realitzem horit-
zontal i assembleàriament mitjançant la demo-
cràcia directa i el consens col·lectiu, impulsem 
l’autogestió i la resistència primària al capitalis-
me.  Generem la nostra pròpia revolta, primer 
pas individual cap al què creiem que haurà de 
ser una revolució més àmplia, transversal i co-
munitària. Practiquem el què prediquem men-
tre diem el què fem.

Editem textos, nous, vells i compilats, per fer-
ne llibres, quelcom que considerem una arma 
i una eina a la vegada. Dissenyem, maquetem, 
imprimim i fem els acabats nosaltres mateixes, 
en una economia cooperativa i circular.

Descontrol Editorial & Imprenta somos un colec-
tivo cooperativo de personas preocupadas por la 
difusión de la cultura y la inquietud común para 
la transformación social del mundo que habi-
tamos y que nos rodea, infl uencia y determina.
Mediante nuestro trabajo, que realizamos hori-
zontal y asambleariamente mediante la demo-
cracia directa y el consenso colectivo, impulsa-
mos la autogestión y la resistencia primaria al 
capitalismo. Generamos nuestra propia revuelta, 
primer paso individual hacia el que creemos que 
deberá ser una revolución más amplia, transver-
sal y comunitaria. Practicamos lo que predica-
mos mientras decimos lo que hacemos.

Editamos textos, nuevos, viejos y compilados, 
para hacer libros, algo que consideramos un 
arma y una herramienta a la vez. Diseñamos, 
maquetamos, imprimimos y hacemos los acaba-
dos nosotros mismos, en una economía coope-
rativa y circular.
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Adreça: c/Constitució 19, Can Batlló
  Bloc 11, Nau 83-90, 08014 
 La Bordeta-Sants-Barcelona
  <M>L1 Mercat Nou; <FGC> La Campana

Telèfon:  93 422 37 87 / 682 725 783

Horari:  dilluns a divendres 
  10h a 14h i de 15h a 18h

Correu impremta@descontrol.cat
electrònic: editorial@descontrol.cat
 gestio@descontrol.cat

Web:  www.descontrol.cat
Twitter: @descontrolEd

Dades: 
 

ASSOCIACIÓ AMIGUES DE LES LLETRES  NIF: G66541350

Des de 2017 formem part de Can Batlló, 
espai veïnal i autogestionat. Podeu trobar més 

informació a www.canbatllo.org

Des de 2017 formem part de Can Batlló, 
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Imprimim llibres, cartells, octavetes, flyers, revistes, postals, punts de llibre, targetes, 
dossiers, apunts Tot allò susceptible de ser imprès en paper, quelcom que en el món 
de les pantalles en el que vivim, també posem en valor. També oferim tots els serveis 
relacionats amb el món editorial, des d’assessorament i disseny fins a qüestions legals.

Impremta

Revistes i fanzines

Condicions

Calendaris i Agendes

Com enviar els arxius?

Llibres

Cartelleria i flyers

Enganxines

Targetes i Postals
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El nostre taller d’impremta compta amb tota la 
maquinària necessària per elaborar els princi-
pals productes d’Arts Gràfi ques. Estem especi-
alitzats en la producció de llibres sota demanda 
mitjançant tecnologia digital.
La mateixa maquinària ens permet abastir tots 
els productes relacionats amb copisteria i im-
premta en general. Amb la impressió digital, 
podem fer tiratges des d’1 fi ns a 500 exemplars 
i més, alhora que controlem la resta de proces-
sos de postimpressió: guillotinatge, laminat i 
enquadernat.

Tenir el control de tots els processos ens per-
met impulsar l’autogestió com un dels eixos 
principals del projecte i disposar de màquines 
pròpies ens ha permès perfeccionar l’ofi ci.
Tanmateix el paper i la tinta són els nostres ali-
ats en la difusió del coneixement, la cultura i 
les lluites dels moviments socials, i davant dels 
temps líquids que corren nosaltres apostem per 
ells. 

Nuestro taller de imprenta cuenta con toda la 
maquinaria necesaria para elaborar los prin-
cipales productos de Artes Gráfi cas. Estamos 
especializados en la producción de libros bajo 
demanda mediante tecnología digital.
La misma maquinaria nos permite abastecer 
todos los productos relacionados con copiste-
ría e imprenta en general. Con la impresión di-
gital, podemos hacer tiradas desde 1 hasta 500 
ejemplares y más, al tiempo que controlamos 
el resto de procesos de post-impresión: guillo-
tinado, laminado y encuadernado.

Tener el control de todos los procesos nos per-
mite impulsar la autogestión como uno de los 
ejes principales del proyecto y disponer de má-
quinas propias nos ha permitido perfeccionar 
el ofi cio.
Sin embargo el papel y la tinta son nuestros 
aliados en la difusión del conocimiento, la cul-
tura y las luchas de los movimientos sociales, y 
ante los tiempos líquidos que corren nosotros 
apostamos por ellos.

Impremta
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Vario Print 115

Ineo Color 1060

Wohlenberg 76

Foliant 400S

Boway 950z
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Condicions

Oferim la possibilitat d’enviar els treballs acabats d’impremta a qualsevol punt de l’Estat espanyol 
en les següents condicions:

Península i Balears enviament inclòs en comandes superiors a 400€
En comandes inferiors a 400€ l’enviament serà a càrrec del client. Consulta’ns el preu.
Per Ceuta, Melilla i Illes Canàries l’enviament serà a càrrec del client en tots els casos.
L’entrega aproximada serà entre 24 i 72 hores desprès de l’enviament.

Enviament per missatgeria

Envia’ns les teves dades si necessites factura!
 Nom i cognoms o raó social
 Adreça, Codi Postal i Població
 NIF o CIF

Número de compte per fer ingressos. Indica nº factura o tiquet al concepte!

ES11 3025 0002 4214 3337 0205

Pagament

Comptem amb un ampli catàleg de papers de diferents fàbriques.
El cost dels paquets de paper que no tinguem en estoc es paguen amb l’entrega de la prova  
d’impressió un cop acceptada.
En comandes superiors a 1000€ es pagarà per avançat un 25% del pressupost de la producció.
No acceptem paper del client per norma general. 
No imprimim plàstics. Només imprimim amb el nostre paper de transparència.

Papers i materials

Tots els treballs passaran a producció un cop s’accepti el pressupost.
El preu inclou una prova d’impressió (en tirades superiors a 20 unitats)
La segona prova es cobra a preu de tirada d’una unitat.

Pressupost i prova d’impressió

El preu inclou la primera revisió i gestió de l’arxiu final. 
En el cas d’enviar més d’un “arxiu final”, per cada revisió i gestió extra es cobraran 10€.
Les modificacions d’arxiu es cobraran a 20€/hora.
En cas de modificar nosaltres l’arxiu enviarem la versió final al client per a confirmació.
Guardem els arxius durant 1 any. No podem garantir conservar-los més enllà d’aquesta data.

Revisió i gestió d’arxius
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  6 Com enviar els arxius?
Només admetem arxius PDF >

>Els arxius s’entregaran en format PDF (PDF/X-1a preferiblement)
>Una pàgina per full, sense imposar en format revista ni cap altra forma.

>La resolució els arxius ha de ser entre 150 i 300 ppp per generar arxius amb bona quali-
tat d’imatge i que alhora no pesin excessivament.

Envia’ns els arxius!
>Envia’ns els arxius per imprimir adjunts en un correu a >

>Si pesen més de 5MB fes servir >

impremta@descontrol.cat
wetransfer.com
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PR

EM
TA

Sagnat i marges
>Sagnat de 3mm per exterior, interior, 
superior i inferior
>El text a una distància de seguretat d’entre 
10 i 15mm respecte a les vores.

Marques de tall
>Si decideixes posar marques de tall a l’ar-
xiu que ens enviïs en cap cas han de trepit-
jar la imatge.

Pàgines i numeració
>En arxius de més d’una pàgina (revistes, llibres) comprovar numeració i pàgines imparells a la dreta.

Imatge i color
>Les imatges incloses al PDF i el color general de l’arxiu ha d’estar en CMYK. 
>Les imatges en blanc i negre s’han de convertir a escala de grisos. 
>La maquinaria digital no admet RGB. En cas contrari els colors poden quedar distorsionats o enfosquits. 

marques de tall

document final
ex: A5 210x148mmdocument

per imprimir
ex: 216x151mm

sagnat 
(+3mm per costat)



Cartells i fl yers s’imprimeixen en paper blanc 80gr i tallats a sang. 
Pregunta’ns per altres tipus de papers com satinats brillant o mate.
Mides estàndard: SRA3 (450x320mm), A3, A4, A5, A6, A7
També fem tríptics, díptics i similars > consulta’ns!
I fem banners! > mida 900x320mm

Cartelleria i fl yers
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SRA3/A3

Q
U

A
N

T
IT

A
T 1 CARA 2 CARES

COLOR B/N COLOR B/N

1 0,50 0,50 0,22 0,22 0,90 0,90 0,32 0,32

20 9 0,45 4 0,19 16 0,81 6 0,29

50 19 0,38 6 0,13 34 0,68 9 0,19

100 34 0,34 10 0,10 62 0,62 15 0,15

200 55 0,28 18 0,09 99 0,50 26 0,13

300 72 0,24 25 0,08 130 0,43 37 0,12

500 112 0,22 35 0,07 202 0,40 51 0,10

1000 172 0,17 50 0,05 310 0,31 64 0,06

2500 387 0,15 119 0,05 698 0,28 151 0,06

5000 731 0,15 224 0,04 1318 0,26 284 0,06

10000 1203 0,12 392 0,04 2171 0,22 497 0,05

SENSE
IVA

PREU

 UNITARI

SENSE
IVA

PREU

 UNITARI

SENSE
IVA

PREU

 UNITARI

SENSE
IVA

PREU

 UNITARI

escriu-nos un correu amb la teva comanda indicant 
a)color o blanc i negre, b)tamany, c)quantitat

i t’enviarem el pressupost



Enganxines

Targetes i postals
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Les enganxines s’imprimeixen en paper Mastertac de 85gr amb tall posterior.  
Mides estàndard: SRA3 (450x320mm), A3, A4, A5, A6, A7.
No fem enganxines rodones.
 

Targetes, postals, punts de llibres i similars s’imprimeixen en paper DNS Premium 
300gr blanc i s’entreguen tallats a sang.  
Pregunta’ns per altres tipus de papers com satinats brillant o mate.
Mides estàndard: SRA3 (450x320mm), A3, A4, A5, A6, A7  Targetes > 85x55mm 

A5
Q

U
A

N
T

IT
A

T 1 CARA
COLOR B/N

1 0,36 0,36 0,29 0,29

20 8 0,42 7 0,36

50 12 0,24 10 0,20

100 17 0,17 14 0,14

200 29 0,15 24 0,12

300 36 0,12 30 0,10

500 54 0,11 44 0,09

1000 102 0,10 83 0,08

2500 241 0,10 195 0,08

5000 470 0,09 380 0,08

10000 916 0,09 741 0,07

SENSE
IVA

PREU

 UNITARI

SENSE
IVA

PREU

 UNITARI

TARGETA  85x55

Q
U

A
N

T
IT

A
T 1 CARA 2 CARA

COLOR B/N COLOR B/N

1 0,93 0,93 0,68 0,68 1,29 1,29 0,78 0,78

20 8 0,39 7 0,34 9 0,46 7 0,36

50 11 0,22 9 0,18 14 0,27 10 0,20

100 16 0,16 13 0,13 20 0,20 14 0,14

200 23 0,11 18 0,09 30 0,15 20 0,10

300 30 0,10 23 0,08 40 0,13 26 0,09

500 37 0,07 28 0,06 50 0,10 32 0,06

1000 55 0,05 42 0,04 73 0,07 47 0,05

2500 109 0,04 84 0,03 145 0,06 94 0,04

5000 172 0,03 131 0,03 226 0,05 149 0,03

10000 243 0,02 187 0,02 314 0,03 198 0,02

SENSE
IVA

PREU

 UNITARI

SENSE
IVA

PREU

 UNITARI

SENSE
IVA

PREU

 UNITARI

SENSE
IVA

PREU

 UNITARI



Revistes i fanzines

Calendaris i Agendes
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Revista A4 (tancat) amb portada a color i paper 300gr. 
Interior 32 pàgines paper blanc 80gr. 
S’entrega doblegat, grapat i guillotinat.
Pregunta’ns per altres tipus de papers com satinats brillant o mate.
Mides estàndard: A4, A5, A6, A7

Agendes amb tapa dura o tova, amb espiral o enquadernades.
Calendaris de paret amb mitjalluna i ganxo o doblegat i grapat i forat per penjar.
Mides estàndard: A3, A4, A5, A6

Pregunta’ns per més informació!

nº unitats

1 4,27 4,3

20 2,15 43

50 1,93 97

100 1,80 180

200 1,72 344

300 1,58 474

500 1,43 717

1000 1,29 1292

PREU

UNITARI

PREU

TOTAL
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Llibres 
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Disposar dels coneixements i la maquinària per dissenyar i produir llibres ens dóna 
la possibilitat d’oferir a les editorials i auto la impressió sota demanda dels seus lli-
bres i als autors i autores un conjunt d’eines per a l’autoedició dels seus textos. 
Digueu-nos les característiques del treball i les quantitats i us enviarem un pressupost.

Cada llibre és especial i 
l’hora de produir-lo hi 

ha milers d’opcions diferents, 
per tant els preus que aquí us 
donem d’exemple són orien-
tatius per a les característiques 
especifi cades, però si voleu un 
pressupost acurat ens podeu 
escriure i us informarem amb 
detall. A més, hi ha altres op-
cions de producció del llibre 
que no estan recollides aquí, 
però que també podem oferir. 

Llibre mida A5, 100 pàgines, portada a color, 
amb solapes i laminat. 200 unitats

> 2,6€

Llibre mida A5, 200 pàgines, portada a color, 
amb solapes i laminat. 200 unitats

> 3,8€

Llibre mida A5, 100 pàgines, portada a color, 
sense solapes ni laminat. 100 unitats

> 2,4€

Llibre mida A5, 400 pàgines, portada a color, 
amb solapes i laminat. 400 unitats

> 4,5€> 4,5€

INTERIOR LLIBRE
 

TAMANY FINAL= 200x140 
+

SANGRAT 3MM 
TAMANY AMB SANG= 206x143

S S



Serveis editorials
Oferim serveis del món de l’edició destinats a editorials i autors i autores que volen 
autoeditar-se. Des de tractament del text i correcció fi ns a maquetació i disseny pas-
sant per assessorament editorial i qüestions legals d’ISBN i Dipòsit Legal.
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Tots els treballs passaran a maquetar-se o dissenyar-se un cop s’accepti el pressupost.
El preu inclou dues galerades. Cada galerada extra té un cost addicional.
Entrega inicial de 20 pàgines de mostra de l’estil de maquetació.
L’editorial o autor/a entregarà el text fi nal del llibre en el moment d’acceptar el pressupost.

Comptem amb una gran varietat d’estils, mides i dissenys per a llibres. Podem dissenyar-te la 
portada amb les indicacions que ens donis o fer-te 2-3 propostes que treballarem posterior-
ment. També en la maquetació de l’interior fem un treball acurat amb diferents tipografi es, 
treballant alhora índex, capítols, crèdits i totes les parts del llibre.

Disseny i maquetació

Condicions

El preu conjunt de la gestió del Dipòsit Legal i l’ISBN és de 70€

Dipòsit Legal i ISBN

Consulta els preus i pressupost a impremta@descontrol.cat

Correcció Ortotipogràfi ca, 
d’estil i ortogràfi ca

Dissenyem cartells, targetes, enganxines i qualsevol material d’Arts 
Gràfi ques.

Disseny d’Arts Gràfi ques

Consulta els preus i pressupost a impremta@descontrol.cat

Llibre digital, epub...



Adreça: c/Constitució 19, Can Batlló
  Bloc 11, Nau 83-90, 08014 
 La Bordeta-Sants-Barcelona
  <M>L1 Mercat Nou; <FGC> La Campana

Telèfon:  93 422 37 87
  682 725 783

Horari:  dilluns a divendres 
  10h a 14h i de 15h a 18h

Correu impremta@descontrol.cat
electrònic: editorial@descontrol.cat
 gestio@descontrol.cat

Web:  www.descontrol.cat
Twitter: @descontrolEd

 


